1.- É expressamente proibido levar objetos de valor. Portanto, o Peraltas não se responsabiliza pelos mesmos que estiverem em posse dos acampantes, tais como: máq. fotográfica, apar. dentário, lanternas de alto custo, celulares, rádios, etc. Em caso de extravio ou
quebra, será de responsabilidade exclusiva dos responsáveis do acampante. 2.- Fotos e filmagens dos acampantes realizados no Peraltas poderão ser usadas para fins publicitários. 3.- Pertences e roupas esquecidas ficam por 30 dias no escritório, sendo após este prazo
doadas a instituições de caridade. 4.- É rigorosamente proibido o fumo e bebida alcoólica durante a excursão. 5.- O Peraltas não se responsabiliza por casos fortuitos (casuais) de acidentes que possam vir acontecer. 6.- O acampante pode ser desligado da excursão caso houver
ação julgada pela direção como de natureza grave, sem devolução de qualquer quantia paga, isentando o Peraltas de qualquer forma de indenização. 7.- As fotos e filmagens do Aluno Contratante, realizadas durante a sua estada no local da viagem, poderão ser usadas para fins
publicitários, sem qualquer ônus ou pagamento ao Contratado. Fica entendido como autorizado a inclusão ou não dos serviços de publicação de fotos internet (site e facebook) do Contratado, assim como a transmissão da câmera on line através do site do contratado. 8.Cancelamentos: deverão ser feito por escrito e reembolso será calculado como previsto nas condições a seguir, conforme deliberação Normativa Embratur. A) se o Contratante desistir da viagem com até 30 (trinta) dias de antecedência será cobrado apenas uma taxa
administrativa de 20% do valor do pacote e devolvido 80% do valor do pacote. B) Se 29(vinte e nove) a 20(vinte) dias de antecedência haverá devolução de 50% do valor total do pacote e cobrado 50% do valor do pacote. C) Até 19 (dezenove) dias antes da viagem, não haverá
devolução. D) O não comparecimento no dia e local determinado para embarque, assim como cancelamentos ocorridos durante o período deverão ser honrados os eventuais pagamentos futuros ainda devidos pelo Contratante. Todos os pedidos de devoluções deverão ser
comunicados por escrito pelo Contratante e protocolados no escritório do Contratado para efeito de comprovação de antecedência realizada.
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